
ДОПОВІДЬ 

до магістерської роботи з теми «Дослідження алгоритмів та технологій 

реалізації рекомендаційних систем на прикладі створення рекомендаційної 

системи відеоігор» 

Автор: студент групи ВТ-21-М Оржеховський М.М. 

Керівник: к. ф.-м. н., доцент Гранкін Д.В. 

 

(СЛАЙД 1) 

 

 

Доброго дня, шановні члени державної комісії та шановні присутні. Вашій 

увазі надається дипломна робота на тему: «Дослідження алгоритмів та технологій 

реалізації рекомендаційних систем на прикладі створення рекомендаційної 

системи відеоігор». 

  



(СЛАЙД 2) 

  

 

Метою цієї роботи є вивчення алгоритмів та технології створення 

рекомендаційних систем та створення власне такої системи для відеоігор с 

подальшим аналізом її роботи. 

Результатом даної роботи є аналіз рекомендаційної системи, а саме 

ефективність рекомендаційних алгоритмів та вплив параметрів алгоритмів на їх 

ефективність та додаток (сайт), який реалізує цю рекомендаційну систему.  



(СЛАЙД 3)  

  

 

Для створення та дослідження рекомендаційної системи були використані 

наступні програмні засоби: 

− Python – мова програмування; 

− Flask – веб фреймворк Python; 

− NumPy – математична бібліотека Python, яка використовувалась для 

реалізації рекомендаційних алгоритмів; 

− PyTorch – математична бібліотека Python, яка використовувалась для 

реалізації факторизації матриць; 

− PostgreSQL – СКБД, яка використовувалась для збереження вхідних 

та вихідних даних алгоритмів; 

− Jupyter – бібліотека інтерактивних обчислень, яка використовувалась 

для створення та аналізу роботи алгоритмів. 

 

 



(СЛАЙД 4) 

  

 

В рамках даної роботи потрібно було розробити рекомендаційну систему 

відеоігор та проаналізувати алгоритми, які були використані. 

В результаті аналізу існуючих рекомендаційних алгоритмів та аналізу 

особливості рекомендаційних систем було виділено наступні ключові проблеми, 

які потрібно вирішити для виконання цієї роботи: 

− адаптувати рекомендаційні алгоритми для відеоігор та виділити 

основні параметри алгоритмів, які дозволяють корегувати ефективність та час 

роботи алгоритмів; 

− розробити додаток, який дозволяє зареєструвати обліковий запис та 

вказати існуючій ігровий запис в іншій системі (наприклад Steam), який стане 

джерелом потрібний даних для алгоритмів; 

− реалізувати основний функціонал додатка; 

− на основі отриманої системи провести аналіз ефективності роботи 

алгоритмів та зробити висновки про їх ефективність. 



(СЛАЙД 5)  

  

 

В рамках створення та аналізу рекомендаційних систем було реалізовано 

чотири персоналізованих рекомендаційних алгоритмів. Перший це алгоритм 

фільтрування за контентом. Для його реалізації спочатку за формулою косинуса 

подібності на основі векторів оцінок ігор гравцями, знаходиться подібність ігор, 

а далі за допомогою формули знаходиться rij для кожної гри схожої на ігри 

гравця. Тобто чим більш схожа гра на гру, яка вже сподобалась гравцю, тим 

ймовірніше вона сподобається гравцю. 

  



(СЛАЙД 6) 

 

Другий алгоритм це алгоритм колаборативного фільтрування на основі 

пам’яті. Він замість схожості ігор використовує схожість гравців (знову 

використовуючи косинус подібності) та на основі їх схожості за формулою rij, 

яка використовується для кожної гри схожого гравця. Тобто чим більш схожий 

гравець на поточного гравця, тим з більшою імовірністю йому сподобається гра, 

яка сподобалась схожому гравцю. 

  



(СЛАЙД 7)

 

Алгоритм колаборативного фільтрування на основі пам’яті працює на 

іншому принципі. Використовується матриця вподобань, тобто відношення 

гравця до гри у вигляді оцінок (чи ігрового часу), та за допомогою метода 

факторизації матриці, вона поділяється на дві інші матриці, які повинні у разі 

перемноження давати найбільш схожий до поточної результат. В результаті не 

повністю заповнена поточна матриця стає повністю заповнена і можна 

рекомендувати ігри гравцю, які він ще не грав. 

  



(СЛАЙД 8) 

  

  

Існує 7 основних гібридних алгоритмів. Всі ці алгоритми так або інакше 

використовують результати інших алгоритмів та комбінуються (зважування, 

змішування) або використовують вихід інших алгоритмів, як вхід для іншого 

(каскад, доповнення), або вибираються, який алгоритм краще використовувати в 

залежності від ситуацій (перемикання). 

  



(СЛАЙД 9) 

 

 

В результаті був розроблений веб-додаток, якій був використано для 

тестування вище описаних алгоритмів. На слайді, приклад результату роботи 

алгоритмів с точки зору користувачів. 

  



(СЛАЙД 10) 

 

На цьому слайді зображена діаграма варіантів використання створеного 

веб-додатку. 

  



 (СЛАЙД 11) 

 

Для тестування алгоритмів була використана наступна методика для 

кожного користувача, було взято лише 80% його ігор. Ці дані використовувались, 

як вхідні для чотирьох алгоритмів. Далі, результати роботи алгоритмів 

порівнювались з 20% відсотками ігор, які не були включені в вхідні дані. На 

основі цього рахувалась ефективність алгоритмів. На цьому слайді зображено 

вплив 3-ох параметрів (мінімальна, кількість гравців, кількість подібних ігор, 

максимальна кількість ігор) на ефективність роботи алгоритму фільтрації на 

основі контенту. Максимальна досягнута ефективність 17.88%, при параметрах 

23, 3, 28. 

  



 (СЛАЙД 12) 

  

На цьому слайді зображено вплив 4-ох параметрів (мінімальна кількість 

схожих гравців, мінімальна кількість гравців, мінімальна кількість ігор, 

максимальна кількість ігор) на ефективність роботи алгоритму колаборативної 

фільтрації на основі пам’яті. Максимальна досягнута ефективність 23.09%, при 

параметрах 39, 25, 37, 33. 

  



(СЛАЙД 13) 

 

На цьому слайді зображено вплив 3-ох параметрів (мінімальна кількість, 

максимальна кількість ігор, використання стандартної оцінки або нормалізації) 

на ефективність роботи алгоритму колаборативної фільтрації на основі моделі. 

Максимальна досягнута ефективність 17.14%, при параметрах 21, 13 та 

використані стандартної оцінки. 

  



 (СЛАЙД 14) 

  

В якості гібридної фільтрації було використано зважування. Максимальна 

досягнута ефективність 25.88%, при параметрах 0.6 (від результатів фільтрації на 

основі контенту), 0.3 (від результатів колаборативної фільтрації на основі 

пам’яті), 0.1 (від результатів колаборативної фільтрації на основі моделі). 

  



(СЛАЙД 15) 

 

Далі було порівняно результати порівняння алгоритмів між собою. Самим 

ефективним алгоритмом стала гібридна фільтрація (25.88%). Самим не 

ефективним -  колаборативна фільтрація на основі моделі (17.14%). Самим 

швидким стала фільтрація на основі контенту (13.5 секунд), найповільнішим 

гібридна фільтрація (113.7 секунд).  

  



 (СЛАЙД 16) 

 

У результаті виконання даної роботи був розроблений веб-додаток, який 

реалізує рекомендаційну систему відеоігор. В рамках цієї системи були 

реалізовані чотири алгоритми та було проаналізовано та порівняно їх 

ефективність, час виконання та вплив параметрів на якість рекомендації. 

Самим ефективним алгоритмом с точки зору ефективності є гібридна 

фільтрація, а с точки зору ефективність/час колаборативна фільтрація. Параметри 

алгоритмів мають дуже сильний вплив на ефективність, їх правильний підбір є 

критичним для значного підвищення ефективності результатів. 

Отримана система та аналіз може стати основою для сайту рекомендації 

або ефективного інтернет-магазину ігор. 


